ЗАПИСНИК
од 33-та седница на Советот
одржана на 03.07.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, м-р Васко Петревски, Методи
Стоименовски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Јетон
Исмаили, Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска.
Други присутни: Бојана Симоновиќ од ТВ Алсат М, Јета Жута од ЦРМ, Заткоски
Митко од ТВ Телма, Соња Гелевска од Вест, Ислам Јусуфи од ЕУ, Соња Васиќ од ТВ
Телма.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 33-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Во однос на Дневниот ред, Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски,
предложи да биде додадена и точката Разно, со цел да се разгледаат и други
информации. Предлогот се усвои едногласно.
Советот едногласно, со 12 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Извештај од медиумското покривање на изборната кампања за Локалните избори
во 2013 година.
2. Разно.
Точка 1
Советот го разгледа предложениот Извештај од медиумското покривање на
изборната кампања за Локалните избори во 2013 година
Раководителот на Секторот за програмски работи даде кратко резиме на
Извештајот од медиумското покривање на Локалните избори 2013 г., за кој рече дека во
својата конечна форма, претставува пресек на известувањето на радиодифузерите и
за периодот пред кампања, и за време на изборна кампања и во деновите на изборниот
молк. Во себе ги содржи веќе објавените резултати од следењето на вестите на
национално ниво, како и сите мерки кои беа преземени, со тоа што сега е надополнет
со податоци за другите видови програми посветени на изборите и за сите медиуми што
беа предмет на мониторинг.
Имајќи предвид дека постоеја методолошки разлики во начинот на мониторирање
на регионалните и локалните радиодифузери, а со цел да се прикаже фактичката
состојба во моментот кога се спроведувало истражувањето, во Извештајов се држиме
до поделбата според опфатот која беше актуелна во првата половина од 2013 година,
иако сега по заокружувањето на процесот на дигитализација имаме поинаква структура
на медиумите.
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Најдетален е вообичаено делот што се однесува на покривањето на изборната
кампања. Овде резултатите се презентирани за секој медиум поединечно и одвоено за
двата круга од изборниот процес.
Во текот на изборната кампања, програмските сервиси на државно, регионално и
локално ниво избраа да користат различни облици на изборно медиумско
претставување.
Телевизиските програмски сервиси на Македонската радиотелевизија (МРТ1,
МРТ2 програма на албански и програма на турски јазик) избраа да известуваат за
организаторите на изборна кампања преку повеќе облици на медиумско
претставување: кај сите имаше вести и интервјуа, две редакции емитуваа и дебати и
бесплатно политичко претставување, а една изборите ги третираше и во посебни
информативни емисии и во програми кои не беа непосредно посветени на изборниот
процес.
Сите комерцијални ТВ станици на државно ниво ги покриваа Локалните избори во
вести и емитуваа платено политичко рекламирање, две имаа посебни информативни
емисии, интервјуа емитуваше една, дебати – две, а еден ТВ сервис на кандидатите им
посвети делови од емисии кои не се непосредно врзани за избори.
Од сателитските телевизиски програмски сервиси, вести за изборни активности
емитуваа три, посебни информативни емисии има четири, кај две имаше интервјуа, кај
три – дебати, три емитуваа платено политичко рекламирање, а четири ги третираа
изборите како теми и во програми кои не се непосредно поврзани со нив.
Од радио програмите на јавниот радиодифузен сервис (Радио Скопје и радио
програмите на албански и на турски јазик) сите емитуваа вести, интервјуа, дебати и
бесплатно политичко претставување.
Кај комерцијалните радија на државно ниво, едно изборите ги покриваше во
вестите, имаше и интервјуа и дебати, а сите три емитуваа платено политичко
рекламирање.
Пет од телевизиите кои емитуваат програма во скопскиот регион за изборите
известуваа во вестите, три ги обработуваа во посебни информативни програми, три
емитуваа интервјуа и дебати, шест отстапија време за платено политичко
рекламирање, а една ги тематизираше изборите во емисии кои не беа непосредно
врзани за изборниот процес.
Осумте скопски регионални радија што беа предмет на мониторинг емитуваа
речиси исклучиво платено политичко рекламирање.
Најголем дел од локалните телевизии 40 од 47 ги покриваа изборите во вести,
четири имаа посебни информативни емисии за изборниот процес, 14 реализираа
интервјуа со претставници на организаторите на изборна кампања, девет организираа
дебати, три отстапија простор за бесплатно политичко претставување, а 41 емитуваа
платено политичко рекламирање. Четири мониторирани локални телевизии воопшто не
емитуваа содржини поврзани со изборите.
Кај локалните радија, 13 имаа вести, за две, изборниот процес беше тема на
посебни информативни емисии, четири ги интервјуираа кандидатите, едно
реализираше дебата, едно овозможи бесплатно политичко претставување, а 36
отстапија време за платено политичко рекламирање. Осумнаесет мониторирани
локални радија воопшто не ги следеа изборите.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека останува на ставот даден на
претходните седници во однос на медиумското покривање на изборната кампања за
Локалните избори во 2013 година. Тоа пред сé се однесува на неизбалансираноста,
недостаток на дебатни емисии. Додаде дека и локалните медиуми не се разликуваат
од медиумите на државно ниво, и кај нив има значителна неизбалансираност, со
одредена разлика што кај дел од нив се емитуваа дебатни емисии со соочувања.
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Генерално рече дека дебатните емисии недостасуваат во медиумите во однос на
Локалните избори 2013 година, освен на медиумите на албански јазик, кај јавниот
сервис и делумно на турски јазик. Извештајот на медиумското покривање на изборната
кампања за Локалните избори во 2013 година, рече дека е повеќе хронолошки насочен
со податоци каде и кога некој гостувал, а каде не, а помалку со соодветни заклучоци и
вреднувања. Истакна дека делови од извештаите на Советот за изборите се цитирани
во дневниот и неделниот печат, делови се ставени и во извештаите на меѓународните
институции и организации кои се бавеа со изборите. Исто така, рече дека не е
задоволен од работата на Јавниот сервис, за кој рече дека е потребно многу време да
измине за да се приближи до вистинската слика за јавен сервис, односно со инклузивен
пристап за сите интереси во државата, без разлика на политичка поделба, етничка или
по друга основа. Ги потенцира медиумите кои професионално се придржуваа за време
на изборите, како што се ТВ 24 Вести, РА Канал 77, ТВ Алсат М, ТВ Алфа и делумно ТВ
Телма“.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека Извештајот на медиумското
покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година е одлично и
професионално изработен како и претходните извештаи, и во таа насока го пофали
Секторот за програмски работи. Истакна дека глобално извештајот претставува реален
одраз на сето она што се случуваше во периодот на Локалните избори 2013 год.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека Извештајот од
медиумското покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година е
прилично обемен, во него е вложен голем труд, со методолошки и научен пристап, со
кој е дојдено до издржани резултати. Анализите и добиените резултатите наведени во
извештаите од Советот за Локалните избори, се поклопуваат во голем дел со
извештаите од меѓународните организации кои го следеа медиумското покривање.
Додаде дека од година во година се подобрува состојбата во однос на
професионалното однесување на медиумите за време на Изборите. Но рече, и за
време на овие избори недоследно се обезбеди принципот на избалансираност за
покривање на изборната кампања, а за што Советот изрекол и мерки. Но, рече, имаше
и медиуми кои крајно професионално го вршеа медиумското покривање и беа во
согласност со Изборниот законик, а Советот ги истакна во јавноста. На другите
медиуми, кои беа неизбалансирани во однос на известувањето, Советот им изрече
мерки согласно Законот, односно за овие избори 33 прекршочни пријави. Заменикот на
претседателот, д-р Милаим Фетаи, на крајот го пофали Секторот за програмски работи
за стручната и професионална изработка на Извештајот на медиумското покривање на
изборната кампања за Локалните избори во 2013 година.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од медиумското покривање
на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година.
Советот одлучи Извештајот од медиумското покривање на изборната кампања за
Локалните избори во 2013 година, да се преведе на албански јазик и на англиски јазик.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, извештајот да го постави на Веб страната на Советот.

Точка 2
Разно
- Советот едногласно ја усвои предложената Информација за трговските
радиодифузни друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на 29-та седница на Советот одржана на 14 јуни 2013
година.
3

Во врска со заклучокот на Советот бр.02-2906/7 од 03.07.2013 година, донесен
на 32-та седница на Советот, а врз основа на податоците добиени од Секторот за
економско-финансиски работи, заклучно со 2 јули 2013 година својата обврска ја
извршија и целосно го платија надоместокот, следните трговски радиодифузни
друштва:
1.
ТРД ТРД ТВ Ирис Штип,
2.
ТРД Радио Лав Охрид и
3.
ТРД Радио Беса.
ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп не ја исполни својата обврска, односно
не го уплати пресметаниот надоместок за дозволата.
Советот го потврди донесувањето на одлуката за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп, која беше
донесена во рамките на 32-та седница на Советот, како и сите други активности кои
произлегоа од неа, утврдени во заклучокот на Советот бр.02-2906/7 од 03.07.2013
година.
Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), донесе заклучок за запирање на иницираната
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност за следните
трговски радиодифузни друштва кои по иницирањето на постапката за одземање на
дозволата, а пред донесувањето на одлуката на Советот, извршија плаќање:
1. ТРД ТРД ТВ Ирис Штип,
2. ТРД Радио Лав Охрид и
3. ТРД Радио Беса.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за
запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на:
1. ТРД ТРД ТВ Ирис Штип,
2. ТРД Радио Лав Охрид и
3. ТРД Радио Беса.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за плаќање на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за трговските
радиодифузни друштва по доставените пресметки на 17 јуни 2013 година.
На 17 јуни 2013 година се доставени пресметки за плаќање на надоместокот
за дозволата за вршење радиодифузната дејност на ТРД Радио Плус Неготино и ТРД
Енергу Радио Струга, со краен рок за плаќање на надоместокот по доставените
пресметки 15 дена од датумот на нивното издавање.
Заклучно со 2 јули 2013 година, ТРД Радио Плус Неготино го уплати
надоместокот во целост, додека ТРД Енергу Радио од Струга не започна со плаќање на
пресметаниот надоместок за дозволата.
Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите на
финансиското работење и сметководственото работење на Советот за радиодифузија
на РМ („Службен Весник на РМ“ бр.64/2012), едногласно одлучи да иницира постапка
за одземање на дозволата за вршење радиодифузната дејност, на ТРД Енергу Радио
од Струга, кое по доставената пресметка не изврши плаќање на надоместокот за
дозволата во наведениот рок од 15 дена.
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До ТРД Енергу Радио од Струга, кое не изврши плаќање на надоместокот за
дозволата, Советот да упати последно предупредување да го плати долгот кон Советот
во рок 15 дена од иницирање на постапката за одземање на дозволата, известувајќи го
дека во спротивно, согласно иницираната постапка за одземање на дозволата, Советот
ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското
работење и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во
случај имателот на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за
одземање на дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за
одземање на дозволата се запира.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви Уп 1 Заклучокот за иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на ТРД Енергу Радио од Струга.
- По предлог на Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, Советот
одлучи да оствари состанок со претставници на ЈП „Македонска радиодифузија“, во
однос на тоа кои нивни предаватели се исклучени, дали имаат предаватели кои се
уште емитуваат аналогно и доколку има такви да ги наведат причините зошто се уште
го емитуваат аналогниот сигнал?
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика во соработка со
Секретаријатот на Советот да го организира горенаведениот состанок.

Бр.02-2927/6
29.07.2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска

Изработил/одобрил: Ружица Бошнакоска Јотевска
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